
PREOP – dispozitiv medical sub formă de tablete 
efervescente solubile în apă folosite pentru prepararea apei 
de clătire a gurii

MECANISM DE ACȚIUNE
Clătirea gurii cu o soluție PREOP reduce cantitatea
de microorganisme din gură, împiedicând astfel pătrunderea 
lor în organism. Utilizarea regulată a produsului reduce riscul 
transmiterii microbiene către persoanele din imediata 
apropiere. Acest lucru este deosebit de important
în prevenirea răspândirii bolilor purtate de picături. PREOP 
susține menținerea microflorei bucale benefice, protejând 
împotriva dezvoltării microorganismelor patogene. PREOP 
este un preparat sigur și poate fi utilizat în conformitate
cu nevoile individuale. Nu conține alcool, astfel încât poate
fi utilizat de mai multe ori pe zi, fără riscul de uscare
a mucoasei bucale.

INDICAȚII DE UTILIZARE
- menținerea igienei orale adecvate
- susținerea tratamentului gingivitei, a bolii parodontale,

a aftei recurente și a tusei
- sprijinirea tratamentului infecțiilor sezoniere și a altor 

afecțiuni inflamatorii ale gurii și gâtului

COMPOZIŢIE 
Diacetat de clorhexidină, acid citric, acid tartaric, bicarbonat 
de sodiu, aromă de mentă.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE
Scoateți blisterul de pe folia de protecție. Puneți 1 comprimat 
în 100 ml apă rece (aproximativ jumătate de pahar). Așteptați 
dizolvarea completă a comprimatului (30-40 s). Clătiți gura
de mai multe ori cu soluția pregătită. Nu inghiti.
Dizolvarea a 1 comprimat de PREOP în 100 ml de apă permite 
obținerea unei soluții de clorhexidină la o concentrație
de 0,02 în greutate. Precipitatul care se formează după 

dizolvarea tabletei este o caracteristică naturală a tuturor 
preparatelor efervescente. Folosiți imediat după prepararea 
soluției. Soluția nu este destinată depozitării pe termen lung.

CONTRAINDICAȚII
Nu utilizați PREOP la persoanele cu alergie cunoscută
la niciunul dintre componentele produsului.

REACȚII ADVERSE
Nu se cunosc. Cu toate acestea, reacția alergică nu poate
fi exclusă la persoanele deosebit de sensibile. În caz
de reacție alergică, opriți utilizarea produsului.
În cazul inflamațiilor acute ale mucoasei sau rănilor deschise 
în interiorul gurii pacientului, utilizarea soluției PREOP poate 
provoca durere.
Tabletele PREOP sunt foarte higroscopice. Deschideți 
blisterul cu atenție pentru a evita expunerea comprimatelor 
adiacente. Dacă blisterul nu este sigilat, utilizați comprimate 
expuse cât mai curând posibil.
În timpul depozitării îndelungate, comprimatele se pot 
închide la culoare, ceea ce nu are efect asupra eficacității 
preparatului.
PREOP poate fi utilizat la pacienții cu ulcer, diabet și la gravide.
Produsul nu afectează capacitatea de a conduce sau
de a folosi echipamente mecanice.
Evitați contactul cu ochii. În cazul unui astfel de contact, clătiți 
cu multă apă și consultați un medic.
Nu folosiți după data de expirare.
Nu folosiți la copii sub 6 ani.

DEPOZITARE
A se păstra la temperaturi sub 30°C.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Tabletele PREOP sunt foarte hidrofile și trebuie utilizate 
imediat.

GARANȚIE
ARKONA va înlocui produsele care s-au dovedit a fi defecte 
sau vor rambursa prețul achiziției. ARKONA nu răspunde 
pentru nicio pierdere sau daună cauzată de utilizarea 
necorespunzătoare sau utilizarea necorespunzătoare
a produsului.
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